Impuls Muziekonderwijs voor het Basisonderwijs
met blijvend resultaat
Met het KCR arrangement ‘Impuls Muziekonderwijs: Blijvend Resultaat’ borgen we het plan voor de
Impuls Muziekonderwijs op de school. Hierin richten we ons zowel op de school als organisatie als de
deskundigheid van het team. Door middel van visievorming, monitoring en ondersteuning zorgen we
ervoor dat er een passend vervolg is op het subsidietraject, dat aansluit bij de (on)mogelijkheden van
de school. Door daarnaast binnen het traject aandacht te besteden aan het draagvlak en
deskundigheid van het team weten we zeker dat het traject én het resultaat passen bij de wensen en
de kwaliteiten van het team en de school.
Voorbereiding: Visievorming en teamtraining
Waar staat het schoolteam op het gebied van cultuuronderwijs? En wat is de visie van het team op
cultuuronderwijs? Door visieontwikkeling met het team ontstaat meer kennis over en draagvlak voor
cultuuronderwijs op school. Wij bieden een praktische training, waarbij we vanuit de intrinsieke
motivatie en ervaringen van de leerkrachten toe werken naar een visie op cultuuronderwijs die
gedragen wordt door het team. De training wordt afgestemd op de situatie op school en het team en
natuurlijk op de plannen in het kader van de Impuls Muziekonderwijs.
Professionalisering die zoden aan de dijk zet
Een professionaliseringstraject maakt meer kans op succes als de deelnemers invloed hebben op het
maken van de plannen. Daarom gaan we bij de start eerst de specifieke wensen van en het draagvlak
binnen het team in kaart te brengen. Het KCR doet dit zowel voor de school als haar culturele partner.
We brengen de wensen van de teamleden in kaart: hoe leren zij het best en wat zouden ze willen
leren. Ook gaan we het gesprek aan met de directie of deze wensen aansluiten bij de visie van de
school op het gebied van professionalisering. Vervolgens onderzoeken we hoe de culturele partner
daar goed bij aan kan aansluiten.
Monitoren van de uitvoering: effectief terugkijken op het proces
Het Fonds voor Cultuurparticipatie stelt altijd als voorwaarde dat een subsidie zorgvuldig gemonitord
wordt. Binnen de plannen voor het versterken van cultuur- of muziekonderwijs in de school biedt KCR
scholen en culturele partners de mogelijkheid om terug te kijken op het verloop van het uitvoeren van
het plan. Welke effecten ervaren de deelnemers door het meedoen aan een
professionaliseringstraject? Wat leren zij van en aan de vakexperts van culturele instellingen?
KCR houdt daartoe gesprekken met directie, ICC’er en vakleerkracht over het proces. Ook wordt er
hierover jaarlijks een digitale enquête afgenomen bij het team of leiden we een teamsessie waarin het
traject geëvalueerd wordt en de doelen voor de toekomst worden geformuleerd.
Resultaat dat blijvend is: een plan waarmee je verder kunt
Een doel van de Impuls Muziekonderwijs is dat de activiteiten geborgd worden in de school. Kortom,
na afloop van de subsidie moet er iets zijn (kennis, vaardigheden, structuur) dat blijft. Het KCR
ondersteunt de school hierbij. We doen dit aan het begin van het traject door gezamenlijk te bekijken
hoe het plan in de school geborgd kan worden, rekening houdend met het draagvlak in het team en de
(on)mogelijkheden binnen de school. Het laatste half jaar van de subsidieperiode intensiveren we dit,
zodat er na afloop van het traject een plan is waar jullie mee verder kunnen.

Rotterdamse partners
KCR werkt intensief samen met het SKVR en Zangexpress. Zij bieden aanvullende mogelijkheden
voor de invulling van de Impuls Muziekonderwijs.
Wilt u uw groepsleerkracht een goede start laten maken met het verzorgen van muzieklessen? SKVR
biedt inspiratie en begeleiding bij het geven van muziekles in de klas.
ZangExpress is een (digitale) methode voor muziekeducatie volgens de SLO doorlopende leerlijn, in
combinatie met deskundigheidsbevordering voor de leerkracht. Dit met aandacht voor borging op de
lange termijn. Zang is hierbij het uitgangspunt want muziek op school begint met zingen!
Neem contact op:
Geïnteresseerd in dit product? Neem vrijblijvend contact op met Annemarie Timmermans bij KCR:
010 -2680380
a.timmermans@kc-r.nl

